
 

MARCUSE, Herbert. Capítulo 7: A vitória do pensamento positivo – a filosofia unidimensional. In: 
A ideologia da sociedade industrial: o Homem Unidimensional: Tradução: Giasone Rebuá. 4a  ed. 
Rio de Janeiro: ZAHAR, 1973. p. 163 – 187. 
 
 

PROBLEMA: A manifestação do pensamento unidimensional na Filosofia através da purificação da 

linguagem filosófica proposta pela filosofia analítica 
 
 

TESE I: A purificação da linguagem pretendida pela filosofia analítica está em consonância com o 

pensamento positivo e a lógica da dominação que caracterizam a sociedade industrial e 

tecnológica. A destruição do pensamento negativo é um correlato da adequação do pensamento à 

estrutura social existente e uma negação de qualquer possibilidade de contestá-la ou transformá-

la. 
 

Neste capítulo, Marcuse discute como o pensamento unidimensional se manifesta dentro 

do campo da Filosofia, fazendo uma crítica à filosofia analítica e às suas pretensões de purificação 

da linguagem filosófica, com base na linguagem ordinária. Ele inicia dizendo que a pretensão de 

“curar” o pensamento das noções metafísicas, dos “fantasmas” de um passado menos científico, 

de remover obscuridades e ilusões, denunciar conceitos transcendentes etc, seria uma espécie de 

terapia, uma redefinição do pensamento de caráter terapêutico, pois ajuda a coordenar as 

operações mentais com as da realidade social (tal como, segundo Freud, a psicanálise visa 

restaurar a saúde do paciente adequando o comportamento do indivíduo ao seu meio, embora 

reconheça que sua doença 
 
é uma reação de protesto contra o mundo doente em que ele vive, devendo portanto desprezar o 

problema "moral"). A filosofia analítica toma como estrutura de referência o uso ordinário e 

cotidiano da linguagem, e portanto “circunscreve sua posição na tradição filosófica no pólo oposto 

ao dos modos de pensar que elaboraram seus conceitos em tensão e até em contradição com o 

universo prevalecente da locução e do comportamento”, sendo que “em têrmos do universo 

estabelecido, tais modos de pensar contraditórios são pensamento negativo” (p. 164). 
 

Marcuse buscará mostrar o caráter ideológico da análise linguística e, para tal, esclarece o 

uso que faz dos termos “positivo” e “positivismo”. Este é “uma luta contra todas as ideias 

metafísicas, contra todos os transcendentalismos e contra todos os idealismos como formas de 

pensamento obscurantistas e regressivas”. Ele encontra na sociedade industrial e tecnológica o 

meio para sua realização. Com o positivismo, “o pensamento filosófico se transforma em 

pensamento afirmativo; a crítica filosófica critica dentro da estrutura social”, deixando intocada a 



 

realidade estabelecida. “A dimensão metafísica, antes um campo genuíno do pensamento 

racional, se torna irracional e anticientífica” e “a Razão repele a transcendência” (p. 165). 
 

Na obra dos analistas linguísticos há uma familiaridade com o homem comum; a forma 

como ele verdadeiramente fala, em sua simplicidade, é tida como sinal de concreção. Essa 

linguagem purgada de seu conteúdo “anti-ortodoxo” é, segundo Marcuse, empobrecida, e se trata 

de uma falsa concreção. “A análise linguística se abstrai do que a linguagem ordinária revela ao 

falar como fala – a mutilação do homem e da natureza” (p. 167). Em sua exatidão e clareza, tal 

análise é 



 

correta, porém “isso é tudo o que ela é”, e “não apenas isso não é o bastante, mas também é 

destrutivo do pensamento filosófico e do pensamento crítico como tal” (p. 168). A explicação dos 

conceitos não pode terminar no universo da locução real da locução ordinária, mas deve 

transcender a concreção imediata da situação, como fazem as análises de Sartre, Karl Kraus ou da 

Lógica de Hegel (que, tal como pretendem os analíticos, também elucidam o mundo empírico em 

sua realidade e explicam nossa maneira de pensar e falar, porém abrindo um universo 

qualitativamente diferente). O resultado é uma “pobreza auto-estilizada da Filosofia” e um 

comprometimento com o estado de coisas, suspendendo as possibilidades de uma nova 

experiência. “A sujeição ao império dos fatos estabelecidos é total” (p. 169). A Filosofia perde o 

que mais a caracteriza – o caráter hipotético, a explicação – e a capacidade de compreender o 

mundo é substituída pela mera descrição do mesmo. 
 

A linguagem ordinária é de fato behaviorista - um instrumento prático. Mas as palavras que 

interessam à Filosofia (como "substância", "idéia", "homem", "alienação") jamais podem ter um 

uso tão simples quanto o de palavras como “mesa”, “lâmpada”, “porta”. No caso das primeiras, o 

significado não pode ser transformado em ação behaviorista: a palavra “permanece não-

preenchida – exceto no pensamento, no qual pode dar origem a outros pensamentos” (p. 170). 

Em Filosofia, a exatidão e a clareza não podem ser atingidas dentro do universo da locução 

ordinária, pois se trata de elucidar os termos desta “do exterior”, mostrando que este “olhar de 

fora” é essencial à compreensão de tal universo. Quando retirado do contexto mais amplo no qual 

o orador fala e vive, o conceito é retirado do próprio meio no qual ele se forma. A linguagem da 

Filosofia é sempre, em alguma medida, uma metalinguagem (quando seu objeto é a própria 

linguagem). “Ela se abstrai da concreção imediata a fim de atingir a verdadeira concreção” (p. 

171). 

 
Esse contexto da experiência mais amplo, esse mundo empírico real, é ainda, hoje em dia, o das 

câmaras de gás e dos campos de concentração, de Hiroxima e Nagasáqui, dos Cadillacs 

americanos e Mercedes alemães, do Pentágono e do Kremlin, das cidades nucleares e das 

comunas chinesas, de Cuba, das lavagens da mente e dos massacres. Mas o mundo empírico é 

também aquele em que essas coisas são tidas como fatos consumados ou esquecidas ou 

reprimidas ou desconhecidas (p. 171) 

 

Marcuse dá exemplos das análises de Austin, sobre encontrar uma vassoura ou provar um 

abacaxi, para mostrar que esse tipo de análise linguística não pode ser aplicada a termos de cunho 

político (como "liberdade", "govêrno", "Inglaterra"), e portanto exclui uma análise crítica. 



 

Enquanto Wittgenstein despreza o que há de “escondido” na palavra, análises como as de Hegel 

ou Lênin desvendam 

 
 

a história na palavra cotidiana como uma dimensão oculta do significado - o domínio da 
sociedade sobre sua linguagem. E essa descoberta destrói a forma natural e espoliada na qual o 
universo da locução em questão aparece pela primeira vez. As palavras se revelam , como 
termos genuínos não apenas em sentido gramatical e lógico-formal, mas também material; a 
saber, como os limites que definem o significado e seu desenvolvimento – os termos que a 
sociedade impõe à locução e ao comportamento” (p. 172). 

 

Na forma expurgada do positivismo, o mundo empírico se torna o objeto do pensamento 

positivo. “Mas essa aceitação radical do empírico viola o empírico, porque nele fala o indivíduo 

mutilado, ‘abstrato’, que só experimenta (e expressa) aquilo que lhe é dado”. Quem fala aí é o 

indivíduo unidimensional, cujo comportamento é manipulado e que experimenta o mundo através 

de uma experiência restrita: “a limpeza positivista da mente põe esta em consonância com a 

experiência restrita” (p. 173). O neopositivismo, preocupado em eliminar ambiguidades e 

obscuridades, elimina os conceitos do pensamento negativo, justo aqueles que poderiam guiar a 

compreensão da realidade estabelecida em sua estrutura repressiva e irracional. “A transformação 

do pensamento crítico em positivo ocorre principalmente no tratamento terapêutico de conceitos 

universais; sua tradução em termos operacionais e behavioristas” (p. 174). 

Esse processo de expurgação é ainda mais perigoso quando assume a forma da 

tolerância, ou seja, quando se concede aos conceitos transcendentes uma dimensão separada de 

significado e significação (verdade poética, verdade metafísica), pois se oferece a eles um “espaço 

especial” no qual a linguagem tem permissão para ser vaga e contraditória. Esta é, porém, “a 

maneira mais eficaz de proteger o universo normal da locução de ser seriamente perturbado por 

ideias impróprias” (p. 175). Nega-se a relevância da linguagem transcendente para o universo da 

locução ordinária proclamando a não-interferência total, ao passo que o valor verdade dela 

consiste precisamente em sua relevância para este e em sua interferência nele. 

 

TESE II: A purificação da linguagem e a negação do pensamento negativo pretendem eliminar 

ilusões e mitologias, mas criam uma nova mitologia. São exatas, porém ideológicas. A sociedade 

tecnológica promoveu uma mudança no local da mistificação: o racional, e não o irracional, 

mistifica, na medida em que abstrai os fatos da realidade social concreta e a dimensão histórica do 

significado. O verdadeiramente racional é a negação das contradições sociais existentes. 

 

O sujeito que fala é histórico e os objetos dos quais ele fala são resultado da luta histórica 

do homem com a natureza e a sociedade. “Os fatos são o que são como ocorrências nessa luta. 



 

Sua realidade é histórica. Essa dissolução e até subversão intelectual dos fatos em questão é a 

tarefa histórica da Filosofia e a dimensão filosófica” (p. 175). Marcuse marca a distinção entre a 

ciência e a filosofia através da diferença na mediação entre o sujeito e o objeto. Na ciência, o 

medium é um sujeito abstrato – que observa, mede, calcula e experimenta, despido de todas as 

outras qualidades – e que projeta um objeto abstrato. Já no pensamento filosófico, trata-se de 

uma consciência para a qual as qualidades concretas participam dos conceitos e de sua inter-

relação. “Os conceitos filosóficos conservam e explicam as mediações pré-científicas (obra da 

prática cotidiana, da 



 

organização econômica, da ação política) que fizeram do mundo-objeto aquilo que êle realmente 

é - um mundo no qual todos os fatos são acontecimentos, ocorrências num contínuo histórico” (p. 

176). 
 

Os termos filosóficos considerados como fantasmas ou ilusões (a "idéia" de Platão, a 

"essência" de Aristóteles, o Geist de Hegel, o Verdinglichtung de Marx), tal como a linguagem 

poética, são mais racionais que sua negação, na medida em que reconhecem os limites e as 

decepções da racionalidade predominante. Assim, o positivismo cria mais problemas ilusórios do 

que destruiu, a exemplo das “preocupações artificiais e terminológicas como as que surgiram com 

relação aos problemas da redução, tradução, descrição, denotação, nomes próprios etc” (p. 177). 

O desmascaramento de uma velha ideologia se torna parte de uma nova ideologia. Ao denunciar 

esse procedimento filosófico como mitologia, o positivismo está criando outra mitologia. 
 

As teorias que projetam possibilidades históricas podem parecer irracionais por 

contradizerem a racionalidade do universo estabelecido. A realidade do socialismo atual torna um 

sonho a ideia marxista, mas, a reversão sendo causada pela contradição entre teoria e fatos, não 

se trata de uma contradição que falsifica a teoria. A teoria crítica denuncia o irracional no racional, 

a mistificação na realidade, e sua qualidade supostamente mitológica reflete a qualidade 

mistificadora das contradições sociais. “A realização técnica da sociedade industrial avançada e a 

manipulação eficaz da produtividade mental e material ocasionaram uma mudança no local da 

mistificação”: nessa sociedade, o racional e não o irracional se torna o veículo mais eficaz de 

mistificação, na medida em que promove e exige um comportamento que aceita a insanidade. Em 

contraparte, o comportamento verdadeiramente racional é a negativa de continuar com as 

condições que produzem a insanidade. 
 

“Contra essa nova mistificação, que transforma a racionalidade em seu oposto, deve ser 

sustentada a distinção. O racional não é irracional” (p. 180), e deve-se manter a diferença entre 

uma análise exata dos fatos e uma especulação vaga e emocional. No entanto, as estatísticas e 

medições da sociologia, ou as análises linguísticas da filosofia analítica, não são suficientemente 

racionais, tornam-se mistificadoras precisamente porque isoladas do contexto verdadeiramente 

concreto que faz os fatos (sociais ou linguísticos). Este contexto real, concreto, implica uma teoria 

da sociedade, pois esta é o “meta-contexto” dos fatos, e não se refere a um fantasma não-

identificável, mas a um sistema de instituições e relações entre os homens, cuja abstração falsifica 

as medições e análises, mesmo que elas sejam exatas. “A sintaxe, a gramática e o vocabulário se 

tornam atos morais e políticos. (…) O significado de um termo ou de uma forma exige o seu 



 

desenvolvimento num universo multidimensional, em que qualquer significado expressado 

participa de vários "sistemas" inter-relacionados, que se sobrepõem e são antagônicos.” (p. 185). 

Caso contrário, a Filosofia se torna ideológica: na época totalitária, lembra Marcuse, a tarefa 

terapêutica da filosofia seria uma tarefa política. 


